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Vrijdag    8 november   Ouderinfo en Koffieochtend 

Maandag   11 november  Muzikaal optreden groep  

        5/6 voor de ouders 

Maandag   11 november  Sint Maarten 

Dinsdag   12 november  Start Schoolfruit 

Woensdag   13 november  Basketbaltoernooi jongens 

        groep 7/8 

Vrijdag   15 november  Versieren van de school voor 

        Sinterklaas 

Ma/vrijdag   18/22 november  Voortgangsgesprekken op  

        verzoek 

Ma/vrijdag   18/22 november  Voorlopig adviesgesprekken 

        groep 8 

Dinsdag   19 november  “Van Goghles” groep 5/6  

        en 7/8 

Woensdag   20 november  “Van Goghles” groep 1/2A  

        en B, 3/4   

Woensdag   20 november  Basketbaltoernooi meisjes 

        groep 7/8 

Maandag   25 november  Groepsfoto’s maken! 

Woensdag   27 november  Basketbalfinale 

Donderdag   5 december   Sinterklaasfeest 

Vrijdag    6 december   Versieren voor kerst 

Maandag   16 december  Groep 8 naar het theater 

Maandag   16 december  Kerststukjes maken 

Donderdag   19 december  Kerstmusical 

Donderdag    19 december  Kerstdiner 

Vrijdag   20 december  Opruimochtend Kerst 

Vrijdag    20 december  12.15 uur Kerstvakantie! 

Maandag   6 januari   Studiedag team, leerlingen 

        vrij! 

Dinsdag    7 januari   Weer naar school 2020! 

 

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 10:00 tot 12.00 uur 
Om de vrijdag  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur voor alle ouders (dag van de 
                   ouderinfo) 
Elke donderdag Speelgroep van 09.30 tot 11.00 uur voor moeders met kinderen van 

0 t/m 2 jaar 

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/
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Auditdag  

Met trots willen we u laten weten dat de Auditdag bij ons op school goed is 

verlopen! Het auditteam heeft laten weten dat zij hebben gezien dat het 

team met veel plezier en kennis van onderwijs de leerlingen de aandacht en 

zorg geeft die nodig is om tot mooie en passende schoolresultaten te 

komen. 

Binnen het referentiekader scoort De Globe op de door de inspectie gestelde 

basiskwaliteit en scoort zelfs  op een aantal punten daarboven! 

 

In het gesprek met een delegatie/vertegenwoordiging van de ouders en een gesprek met 

een groep leerlingen was echt duidelijk dat zowel de ouders als de leerlingen blij en 

tevreden zijn met onze school en dat zij hier met plezier komen!  

 

We hebben ook wat tips gekregen waar we zeker nog over in gesprek gaan met het 

team. 

 

Als team zijn we er heel blij mee dat er gezien en bevestigd wordt dat we op de goede 

manier werken aan de ontwikkeling van de leerlingen en dat ouders en leerlingen dat 

ook zelf zo ervaren. 

 

Groepsfoto 

Al een aantal jaren komt de schoolfotograaf niet meer 

bij ons op school. Foto’s werden wel gemaakt, maar 

nauwelijks door ouders gekocht. 

Toch is het fijn om een groepsfoto te hebben en later 

nog eens terug te kunnen kijken naar je schoolfoto’s. 

 

Maandag 25 november worden de GROEPSFOTO’S 

gemaakt. 

Er worden géén portretfoto’s gemaakt. 

Laat u het a.u.b. aan de leerkracht weten als uw kind niet op de groepsfoto mag? 

 

Ieder kind een Instrument 

De kinderen van groep 5 en 6 hebben de afgelopen geleerd een instrument te 

bespelen. Zij zullen met elkaar als orkest optreden op maandag 11 november 

in Het Middelpunt van onze school. De ouders zijn natuurlijk uitgenodigd als 

publiek! We hopen dat er veel ouders komen kijken! 

 
 

Basketbaltoernooi 

3x op een woensdagmiddag is er een Basketbaltoernooi in de Spaarnehal na 

schooltijd. Er zijn wedstrijden voor de jongens en meisjes van groep 7 en 8. 

Vanuit onze school doen ook enthousiaste teams onder aanvoering van 

meester Pieter mee. We wensen hen veel succes! 

Natuurlijk zijn de ouders welkom om de kinderen te komen aanmoedigen! 

 

 



Schoolfruit 

Vanaf dinsdag 12 november wordt er weer schoolfruit 

geleverd vanuit het EU project. We vinden het super fijn 

dat we weer zijn ingeloot. Drie keer per week krijgen de 

kinderen fruit op school. De bedoeling van het project is 

dat kinderen leren wat gezond is, dat gezond ook lekker 

kan zijn en dat gezond eten belangrijk voor je is. Met het 

aanbieden van fruit op school maken zij mogelijk ook 

kennis met fruit dat zij misschien nog niet kennen en niet eerder gegeten hebben. Dat 

zou wel eens een lekkere en aangename verrassing kunnen zijn! Woensdag, donderdag 

en vrijdag hoeven de kinderen dan geen fruit van thuis als tussendoortje mee te nemen. 

 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Op verzoek van ouders kan er in de week van 18 t/m 22 november een 

gesprek gevoerd worden met de leerkracht over de ontwikkeling van uw 

kind. Tijdens dit gesprek worden er geen toetsresultaten of cijfers bekend 

gemaakt. Het gesprek is een vervolg op het kennismakingsgesprek van 

het begin van dit jaar. De ontwikkeling van uw kind staat centraal. 

U ontvangt nog een bericht waarbij de mogelijkheid tot inschrijven voor 

een gesprek wordt geboden. 

 

Voorlopig adviesgesprek groep 8 

In de week van 18 t/m 22 november wordt er een gesprek gevoerd 

met ouders en leerling met de leerkracht van groep 8  ten behoeve 

van het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. 

Dit voorlopige advies is gebaseerd op de eerste bevindingen van de 

ontwikkelingen van de leerling in groep 8. Het definitieve advies 

wordt gegeven in februari. 

 

Personele zaken 

Juf Sabrina blijft tot 30 november op dinsdag en woensdag en donderdag bij 

onze peuters tot 30 november. 

Juf Roanne op maandag en vrijdag. Vanaf 1 december is zij er alle dagen.  

Juf Judith is er als altijd elke ochtend. 

 

Helaas heeft juf Monique nog tijd en rust nodig om te herstellen. Op maandag en 

dinsdag is als altijd juf Susanne in de groep, op woensdag juf Afra en op 

donderdag en vrijdag juf Cynthia. 

We wensen juf Monique een spoedig herstel! 

 

Hulp gevraagd 

- Vrijdagochtend 15 november gaan we de school versieren om in de 

Sinterklaasstemming te komen. Zowel voor het peuter/kleutergebouw als voor 

het hoofdgebouw zijn we op zoek naar ouders die ons willen komen helpen bij het 

versieren. Er staat koffie met wat lekkers klaar! 

- Vrijdagochtend 6 december ruimen we de 

Sinterklaasversiering weer op en versieren we voor kerst 

ook weer in beide gebouwen. Wie van de ouders komt 

ons helpen? 

- Voor het maken van de kerststukjes zijn we op zoek naar 

kersttakken/ 

- kerstgroen. Wie heeft er voor ons takken of kan ons in 

contact brengen met iemand die dat ons ‘gratis’ wil 

geven? 

- Vrijdagochtend 19 december ruimen we de kerstspullen 

weer op, wie komt ons helpen? 

- In het nieuwe jaar willen we een BINGO avond organiseren. We hebben daarvoor 

heel veel ‘prijzen’/cadeautjes nodig. Mocht u nog iets nieuws in de kast hebben 

dat u niet gebruikt, een kerstpakket krijgen waar u wel iets van wilt weggeven of 

bij een bedrijf werken of iemand bij een bedrijf kennen die ons iets wil geven om 

als prijs beschikbaar te stellen dan ontvangen of horen wij dat graag! 



Social Schools 

We zien dat heel veel ouders inmiddels gebruik maken van Social school. Op die manier 

ontvangt u al het nieuws en de belangrijke berichten vanuit school. 

Hebt u vragen, lukt het niet, kom dan even langs bij 

meester Boubker op maandag of vrijdag of bij meester 

Paul op maandag, woensdag, donderdag of vrijdagochtend. 

Ziek of afwezig 

 

Wij maken ons ongerust als kinderen zonder afbericht niet op 

school zijn. Denkt u er a.u.b. wanneer uw kind ziek is of door 

omstandigheden iets later komt tussen 8.00 en 8.30 uur te 

bellen?  OBS De Globe; 023-5330297 

 

 

Website 

Er staan steeds weer nieuwe berichten op onze website, soms met foto’s. Leuk om te 

bekijken! 

  
Heel veel informatie over onze school is op de website te 

vinden. 

www.obsdeglobe-haarlem.nl 

 

 

 

 

 

Facebook 

OBS De Globe heeft een eigen facebookpagina. U blijft op de hoogte als u 

onze facebookpagina regelmatig bezoekt. 

 

 

 

  GGDflits Mediaopvoeding      

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op 

school, in de trein en op straat. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, 

waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos 

gebruiken. Hoe kun je je kind hierin begeleiden? Lees meer in de tipsheets. 

Tipsheet 0-5 jaar 

Tipsheet 6-12 jaar 

Tipsheet 13-18 jaar 

Meer informatie 

Zorgen over het mediagebruik van je zoon/dochter? Het is altijd mogelijk een afspraak 

te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw 

kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 

13.00 – 17.00 uur. 
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https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-0-5-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-13-18-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden

